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Abstract
It is important to evaluate the feasibility of urban plans before implementing them. The feasibility
of urban plans is one of the major challenges of urban planning in Iran. Urban research shows that
"urban development" in the world today goes through complex processes and its main passage goes
through the maze of "political economy" and through various ideological approaches. This theory
deals with issues of inevitable planning in relation to the power of government, financial resources,
and the protection of people or citizens. Because urban planning has been a tool in the hands of the
government since the beginning to organize cities with an authoritarian nature, and today, in
competition with the private sector, its authority has been reduced day by day. Meanwhile, the
people, ie the inhabitants of the cities with the urban society, often observe the domination of
capital over the cities, and their protest reaches nowhere. This research has used a descriptive
method, an initial survey, and structured interviews with experts in urban development projects to
identify feasibility criteria and indicators to assess the feasibility of strategic planning. Political and
environmental factors are also in the next ranks with factor loads of 0.93 and 0.88. Therefore, it can
be said that the physical factor has had the greatest impact on the feasibility of strategic plans. Also,
the economic factor with a factor load of 0.34 had the least impact. The multidimensional feasibility
assessment model presented in this study can be used to increase the possibility of implementing
existing strategic urban planning in the future and therefore benefits for the generation have a future
in Iran.
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مقاله پژوهشي

مدل ارزیابي تحقق پذیری برنامه ریزی راهبردی در شهرسازی ایران
گشتاسب كياني*؛ دانشجوی دکتری گروه شهرسازی ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،کرمان ،ايران
كوروش افضلي؛ استاديار گروه شهرسازی ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،کرمان ،ايران
كرامت اهلل زیاری؛ استاد گروه جغرافيا و برنامهريزی شهری ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران

چکيده
ارزيابي تحققپذيری طرحهای شهری ،قبل از اجرای آنها مهم است .تحققپذيری طرحهای شهری ،يکي از چالشهای بزرگ برنامهريزی
شهری در ايران است .پژوهشهای شهری نشان ميدهد که"توسعه شهری "در جهان امروز فرآيندهای پيچيدهای را طي ميکند و
گذرگاه اصلي آن از پيچ و خمهای "اقتصاد سياسي" و از ميان رويکردهای مختلف ايديولوژيک ميگذرد .اين نظريه در برخورد با برنامه
ريزی ناگزير درگير مباحث مربوط به قدرت دولت ساالری ،منابع مالي و حمايت از مردم يا شهروندان ميشود .زيرا برنامهريزی شهری از
آغاز ابزاری در دست دولت بوده تا با خصلتي آمرانه به ساماندهي شهرها بپردازد و امروز در رقابت با بخش خصوصي ،روز به روز از
اقتدار آن کاسته شده است .در اين ميان مردم ،يعني ساکنان شهرها با جامعه شهری اغلب ناظر سلطه سرمايه بر عرصه شهرها ميباشند و
اعتراض آنها به جايي نميرسد .اين تحقيق از روش توصيفي ،بررسي اوليه و مصاحبههای ساختاريافته با کارشناسان در پروژههای توسعه
شهری برای شناسايي معيارها و شاخصهای تحققپذيری برای ارزيابي تحققپذيری برنامهريزی راهبردی استفاده کرده است .دادههای اين
تحقيق با استفاده از نرم افزار  SPSSو  Amosتجزيه و تحليل شدهاند ..يافتههای به دست آمده نشان ميدهد که عامل کالبدی بيشترين
بار عاملي را با  0/98به خود اختصاص داده است و بيشتر از ساير عوامل بر تحقق پذيری طرح راهبردی موثر بوده است .بعد از عامل بودجه
بندی قرار دارد که با بار عاملي  0/94در رتبه دوم قرار گرفته است .عامل های سياسي و محيطي نيز با بارهای عاملي  0/93و  0/88در رتبه
های بعدی قرار گرفتهاند .بنابراين مي توان گفت عامل کالبدی بيشترين تأثير را در تحقق پذيری طرحهای راهبردی داشته است .همچنين
عامل اقتصادی با بار عاملي  0/34کمترين اثرگذاری را داشته است .مدل ارزيابي تحققپذيری چند بعدی که در اين مطالعه ارائه شده است
ميتواند برای افزايش امکان اجرای برنامهريزیهای راهبردی شهری موجود در آينده مورد استفاده قرار گيرد و از اين رو مزايايي برای نسل
آينده در ايران داشته باشد.
كلمات كليدی :ارزيابي ،تحققپذيری برنامهريزی ،برنامهريزی شهری ،برنامهريزی راهبردی.
تاريخ ارسال1400/1/9 :
تاريخ بازنگری1400/3/27 :
تاريخ پذيرش1400/3/29 :
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مقدمه
افزايش شهرنشيني يکي از موضوعات مهمي است که کشورهای در حال توسعه با آن روبرو هستند .مناطق شهری شلوغ است و
مسائل آن يکپارچه است .رشد شهری يک فرايند پيچيده است که شامل مشارکت بسياری از بازيگران-شرکتهای شهری و
تعامل با بسياری از عوامل کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعي ،سياسي و جمعيتي در سطوح مختلف واحد فضايي است که به طور مداوم
در حال تغيير هستند .سلمان و قريشي ( )2009اشاره کردند که جمعيت شهری جهان از سه ميليارد نفر در سال  2000به پنج
ميليارد نفر در سال  2030افزايش مييابد .بنابراين ،بديهي است که مشکالت زيستمحيطي و همچنين مشکالت اجتماعي و
اقتصادی که شهرهای در حال توسعه هستند ،باقي ميمانند چالش برای مقامات پس از پايان يک دهه جنگ تحميلي در ايران،
يکي از مهمترين چالشهای کشور در توسعه شهری است .با اين حال ،بسياری از مناطق شهری کشور با مشکالت جدی مرتبط با
محيطزيست و توسعه شهری روبرو هستند .اين يک چالش مهم برای دولت ملي و محلي در ايران است .شهرداریها سعي مي
کنند توسعه شهری و منطقهای را به روشي پايدار تضمين کنند .با اين حال ،بيشتر مقامات محلي توانايي مديريت و ارائه خدمات
اساسي برای تأمين نيازهای جوامع و يا حمايت از توسعه اقتصادی محلي را ندارند .شهرنشيني يک فرايند مداوم است ،جايي که
توسعه تصادفي ميتواند به عنوان نتيجه آن برجسته شود( .کسيم و سيوار )2010 ،ازدحام ،امکانات رفاهي نامناسب ،آلودگي و
کمبود مسکن را از موضوعات مهم شهری دانستند .طبق گزارش وزارت بهداشت ايران ( ،)1395بيش از  70درصد از کل
جمعيت تا سال  1410در بخش شهری زندگي ميکنند .بنابراين ،اطمينان از رشد و توسعه برنامهريزی شده شهرها ضروری است.
عالوه بر اين ارتقا سطح زندگي مردم با دادن زيرساختها و ساير امکانات ضروری ضروری است .هارا ( )2010اشاره کرد که
ارتقا امنيت منطقه  ،جذابيت و کيفيت زندگي برای يک استراتژی کامل موفق توسعه مناطق شهری ضروری است .بنابراين توسعه
مناطق شهری به صورت برنامهريزی شده با فراهم آوردن محيطهای قابل زندگي برای مردم مهم است.
در ايران بيشتر برنامهريزیهای شهری توسط شهرداریها تهيه و اجرا ميشود .اين سازمان برای انجام فعاليتهای توسعه در مناطق
اعالم شده شهری ايجاد شده است .هدف اصلي ترويج برنامهريزی و اجرای يکپارچه توسعه اقتصادی ،اجتماعي و فيزيکي
مناطقي است که اعالم شده است .شهرداری اصليترين نهادی است که اختيار تأييد و اجرای برنامهريزی راهبردی و طرحهای
توسعه شهری مصوب دولت ايران را دارد.
به گفته آيزاک ( )1998پروژههای بازآفريني شهری تأثير گسترده اجتماعي ،اقتصادی ،زيستمحيطي و سياسي بر ساکنان محلي و
همچنين کل جامعه دارد .عالوه بر اين لمن ( )2018نشان ميدهند که مديريت توسعه کيفيت شهری به توسعه منابع انساني ،شبکههای
نهادينه شده و مبادله مطمئن دانش که با چندين جنبه زيستمحيطي ،اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگي ترکيب شده است ،وابسته
است .مطالعه تحققپذيری اولين و مهمترين مالحظه قبل از شروع برنامهريزی و اجرای برنامه است (شن ،تام ،تام و جي.)2017 ،
اثربخشي مطالعه تحققپذيری به طور مستقيم بر موفقيت يک برنامه تأثير ميگذارد .به عالوه  ،اورکياگا 1و همکاران ()2006
مطالعه تحققپذيری را به عنوان ارزيابي يا تجزيه و تحليل تأثير بالقوه يک پروژه يا برنامه پيشنهادی تعريف کرد .اين کار برای
کمک به تصميمگيرندگان در تعيين يا عدم اجرای يک پروژه يا برنامه خاص انجام ميشود .بنابراين قبل از اجرای يک پروژه،
انجام يک مطالعه تحققپذيری جامع مهم است .اين مقاله سعي دارد اهداف و جاه طلبيها را با وسايل و امکان عملي سازگار کند
و بر اهميت تعهد در ميان ذینفعان اصلي که برای اجرای موفقيتآميز مورد نياز است ،تأکيد ميکند (ديويدسون ،1996 ،هال،
2014؛ استينبرگ ،2017 ،وونگ ،تانگ ،هورن( 2016 ،همانطور به نقل از دی گراف و دی ولف.)2010 ،2
1. Urkiaga
2. Dewulf
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در اين مطالعه از تکنيک تحليل عاملي برای شناسايي گروهبندی اساسي برای مولفههای مهم جهت ارزيابي تحققپذيری برنامه
ريزی راهبردی در ايران مشخص شده ،استفاده شده است .تحليل عاملي روشي آماری است که هدف آن شناسايي تعداد نسبتاً
کمي از گروههای عامل است که ميتواند برای نشان دادن روابط بين مجموعههای بسياری از متغيرهای درهم تنيده استفاده شود
و با توجه به نظرات محققبن و دستاندرکاران ابتدا مولفههای اصلي جهت ارزيابي تحققپذيری شناسايي خواهد شد سپس به
بررسي شاخصهای هر مولفه پرداخته ميشود تا در نهايت به يک مدل جامع جهت ارزيابي تحققپذيری برنامهريزی راهبردی در
ايران دست يابيم در واقع فرآيند مطلوب است که موجبات تحقق پروژههای طراحي شهری را فراهم ميسازد.
در اين راستا ،تحقق نيافتن بسياری از پروژههای پيشنهادی طراحي شهری موجب شد تا صاحبنظران به بررسي علل اين مسأله و
به طور کلي به بررسي زمينههای امکانپذيری مداخالت طراحي شهری بپردازند .با توجه به اين مسأله ،هدف اصلي پژوهش
حاضر آن است که معيارها و شاخصهای تحقق برنامهريزی راهبردی در ايران را در فرآيند انجام شناسايي کرده و ميزان اهميت
هرکدام را مشخص سازد .مطالعات مختلفي برای ارزيابي تحققپذيری اجرای برنامههای شهری انجام شده است .با اين حال،
بيشتر مطالعات تأثير عوامل محدودی مانند اقتصاد ،مسائل اجتماعي و زيستمحيطي را در جنبههای تحققپذيری برنامهريزی
راهبردی شهری بدون نتايج قطعي و اثبات شده ارزيابي کردهاند .برای ارزيابي موفقيت ،شکست يا تأثير برنامهريزی راهبردی
شهری برای کل کشور ،فقدان شاخصهای ارزيابي تحققپذيری جامع و مفصل وجود دارد .بنابراين ،در ادبيات مربوط به
شاخصهای مناسب برای ارزيابي امکان اجرای برنامهريزی راهبردی ،يک خال وجود دارد .بنابراين هدف اين مطالعه توسعه يک
مدل ارزيابي تحققپذيری جامع با معيارها و شاخصهای الزم است که امکان ارزيابي چند بعدی تأثير برنامهريزی راهبردی بر
کل جامعه را فراهم ميکند .اين مقاله با مقدمهای برای مطالعه و به دنبال آن بررسي مقاالت درباره تحققپذيری برنامهريزی
راهبردی برای شناسايي معيارها و شاخصهای ارزيابي تحققپذيری آغاز ميشود .بخش بعدی سلسله مراتب ارزيابي تحققپذيری
برنامهريزی راهبردی را ارائه داده است که برای مطالعه تجربي تهيه شده است .بخش بعدی ،روش تحقيق را با ابزار جمعآوری،
تجزيه و تحليل و اعتبار سنجي و به دنبال آن تجزيه و تحليل دادهها و يافتههای تحقيق خالصه ميکند .بخش نهايي مدل ارزيابي
تحققپذيری برنامهريزی راهبردی را ارائه ميدهد و نتيجهگيریهای حاصل از يافتهها را خالصه ميکند.

پيشينه تحقيق
از سال  1998بانک جهاني 1رهيافت جديدی را برای کمک به توسعه شهرها بسط داد که استراتژی توسعه شهری ) (CDSناميده
شد .رويکرد مذکور رهيافتي مشارکتي است که متکي بر مشارکت ذینفعان ،2شامل بازرگانان ،فرهنگيان ،دولتهای محلي،
گروههای اجتماعي ،دولت ملي ،سازمانهای غير دولتي ،سازمانهای مردمي و شهروندان (به طور آزاد) ،ميباشد.
در ايران نيز برای تهيه سند راهبرد توسعه شهری با کمک بانک جهاني و سازمان ائتالف شهرها 3تالشهايي صورت گرفته است.
در اين ميان شهرهای قزوين ،بندر انزلي و شاهرود به عنوان شهرهای نمونه برای تهيه سند راهبرد توسعه شهری انتخاب شدهاند.
عالوه بر آن شهرهايي مانند شيراز ،اصفهان و مشهد نيز اقدام به تهيه سند چشمانداز توسعه شهری نمودهاند .در مورد شهرهای
قزوين ،شاهرود و بندر انزلي مطالعاتي صورت گرفته ،که هم اکنون به دليل عدم اتمام اين مطالعات اسناد مربوط به آنها در دسترس
نمي باشد .با اين وجود در قسمت بعدی توضيحاتي در خصوص شهر قزوين که امکان دسترسي به اسناد آن فراهم شده آورده مي
شود .ضمناً در چهارچوب مطالعات شهر قزوين اشاراتي به سند راهبرد توسعه شهر مشهد نيز شده که آورده ميشود در ادامه اين
دو تجربه داخلي ،به تجربيات جهاني در شهرهای اسکندريه مصر ،پيشاور پاکستان و کاتماندوی نپال در جدول زير پرداخته ميشود.
1. World Bank
2. Stakeholders
3. Cities alliance
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شهر

سال

قزوين

1385

مشهد

1390

پيشاور

2014

شرح برنامه
 در اين سند تنها به اولويتها و مزيتهای منطقهای و ملي شهر قزوين پرداخته نشده بلکه تا حد ممکن تأثيرات
مثبت و منفي خارج از مرزهای کشور به قزوين نيز مورد توجه قرار گرفته است.

 از مزايای استفاده از توسعه راهبردی در قزوين استفاده از مزايايي است که خارج از قلمرو شهر قزوين قرار دارند
و تا کنون به طور مستقيم به آنها توجه نشده است.

 عوارض تهديدهايي که در داخل و خارج شهر قزوين وجود دارند را به حداقل رسانده و حتي اين تهديد را به
فرصتي برای توسعه کمي و کيفي شهر قزوين تبديل کرده است.

 به طور همزمان هم به مسائل و معضالت عمده شهری ميپردازد و هم سعي ميکند نيروها و منابع پراکنده را در
جهت رسيدن به يک شهر آرماني ولي واقعگرايانه در آينده هدايت نمايد.
 در اين سند سعي گرديده ويژگيها و پتانسيلهای شهر مشهد شناخته شده و با بررسي نقش و جايگاه شهر مشهد
در سطح ملي و بينالمللي محورهای استراتژيک آن با رويکرد منطقهای و جهاني تهيه گردد.

 محورهای عمدهای که در اين سند بر آنها توجه اساسي گرديده است عبارتند از شهری زيارتي ،شهری آرامش
دهنده ،فرحبخش ،با اقتصاد خدماتي مبتني بر فناوری و با امنيت.

 در اين سند سعي گرديده با شناسايي نقاط قوت و ضعف شهر مشهد و تبديل کردن اين ضعفها و تهديدها به
فرصتي برای توسعه اجتماعي ،اقتصادی شهر مشهد توان رقابتي آن را سطح ملي و منطقهای باال ببرد.
پاکستان

1

 به طور کلي کانون توجه محتوايي "راهبرد توسعه شهری" ) (CDSدر شهر پيشاور همانا فقرزدايي 2از طريق
ارتقاء توان رقابتي -اقتصادی شهر و انجام اصالحات در نظام مديريت شهری است

 محتوای سند راهبرد توسعه شهری پيشاور به طور ويژهای بر مساله "کاهش فقر شهری" تمرکز داشته است.

صوفيه

3

2015

(بلغارستان)

 هدف از تهيه سند کمک به ايجاد سيستم مديريت شهری دموکراتيک و خود اتکاء در صوفيه به گونهای که در
بر گيرنده منافع پايدار و طوالني مدت برای ساکنين باشد اعالم گرديده است.
 اين سند از طريق تشريک مساعي گسترده با گروههای ذینفع تالش دارد تا در جهت ارتقاء ظرفيت نهادها
جهت حصول اطمينان از اجرای راهبرد و تجربيات به دست آمده در سطح کشور عمل نمايد.

اسکندريه

2016

 در اين سند بعد از بررسي جنبههای گوناگون اقتصادی ،اجتماعي ،تورسيم ،بازرگاني ،زيست محيطي و...

 تجزيه و تحليل بافتههای حاصل از اين مطالعات برای تدوين چشمانداز توسعه آتي و راهبردهای توسعه اجتماعي،

مصر

اقتصادی و ...استراتژیهای زير را به عنوان محور اساسي توسعه شهر اسکندريه قرار داده است -1 .کمک به
مديريت بهتر محلي -2باال بردن مشارکت بخش خصوصي  -3بر طرف کردن فقر اجتماعي و اقتصادی
کاتانماندو

2017

 اين سند از  10فصل تشکيل شده است که محتوای فصول در بر گيرنده مطالعات برنامهريزی شهری ،اقتصاد
شهری ،نهادها ،حمل و نقل شهری ،مسکن ،خدماتشهری ،ميراث فرهنگي ،توسعه اجتماعي ،محيط زيست و ماليه
شهرداری است.
 در اين سند سعي گرديده از تمام پتانسيلهای موجود در جهت باال بردن توان رقابتي شهر کاتماندو استفاده گردد.

اورکيج 4و همکاران ( )2016سه تعريف از کلمه تحققپذيری را در فرهنگ لغت بينالمللي سوم و بستر شناسايي کرد .مورد اول
قابل انجام ،اجرا يا اثر است' مورد دوم "توانايي مديريت ،استفاده يا موفقيتآميز برخورد با آنها است" .و سوم "منطقي ،احتماالً"
است .با در نظر گرفتن تعاريف مختلف( ،اورکيج و همکاران)2016،اصطالح "امکانپذيری" را درجهای تعريف ميکند که:
1. Redus poaverty
¬ 2. Pishavar City Development Strategy
3. Sofia City Strategy
4. Urkage
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 .1يک حالت جايگزين خاص ،استراتژی مديريت ،طراحي يا مکان از نظر اقتصادی توجيه شود.
 .2چنين گزينهای از نظر زيست محيطي يا اجتماعي ارجح تلقي ميشود.
 .3ساخت و بهرهبرداری نهايي از چنين گزينهای ميتواند تأمين و مديريت شود.
عالوه بر اين رن ( )2014پيشنهاد کرد که يک مطالعه تحققپذيری بايد در مراحل اوليه يک پروژه بالفاصله پس از آغاز پروژه
انجام شود.
فارل ( )1995نشان ميدهد که تحققپذيری متقابل شامل چهار مرحله است .يعني شناسايي ،پيش انتخاب ،تجزيه و تحليل و
ارزيابي پروژههای احتمالي.
خانا ( )2014اظهار داشت که برخي از سازمانها قبل از تصميم نهايي در مورد شروع يک پروژه ،مطالعات امکان سنجي را انجام
دادهاند .با اين حال بيشتر سازمانها فقط جنبههای مالي را هدف قرار ميدهند و فقط تجزيه و تحليل مالي به عنوان مطالعه امکان
سنجي انجام ميشود .يادگيری ( )2012اشاره کرد که ارزيابي عملي بودن يک سناريو پيشنهادی مستلزم درک عوامل اجتماعي،
فناوری ،زيست محيطي ،اقتصادی و سياسي است که همه آنها درگير هستند.
در همين زمينه محققاني نيز به صورت مشخص به تحققپذيری برنامهريزی راهبردی شهرها پرداختهاند که ماتا براون ( )2018در
برنامهريزى استراتژيک شهر لندن به ارزيابي و واکاوى مؤلفههاى مؤثر بر ناکارآمدى طرح جامع پرداخته و مهمترين دليل
ناکارآمدى آن را توجه به بعد کالبدى ميداند در حاليکه برنامهريزى استراتژيک مجموعه تصميمها و اقدامات مديريتي است که
عملکرد بلند مدت توسعه هوشمندانه شهر را در نظر ميگيرد.
هاريس )2014( 3در پژوهشي تحت عنوان »از طرح جامع به سوى استراتژى توسعه شهرى« پس از جنگ جهاني دوم بسيارى از
کشورها براى ساماندهي کالبدى -فضايي شهرها طرحهاى جامع را به کار گرفتند ولي امروزه ديگر اين طرحها بنا به داليل
اقتصادى ،اجتماعي ،زيست محيطي ،مديريتي پاسخگوى نياز شهرها نميباشد از اين رو برنامهريزى استراتژيک را براى شهرهاى
معاصر پيشنهاد ميکند.
حاتمينژاد و فرج ماليي( ،)1390در پژوهش «امکانسنجي اجراى طرحهاى استراتژى توسعه شهرى در ايران» به اين نتيجه
رسيدند ،در شرايط کنوني ايجاد تغييرات بنيادين ،به ويژه در مديريت شهرى ،اقتصاد شهرى و شاخصهاى کيفيت زندگي در
جهت بسترسازى به کارگيرى استراتژى توسعه شهرى امرى ضرورى است و کاربست آن باعث ساماندهي کالبدى -ساختارى
شهرى و نهايتاً ارتقاى کيفيت زندگي شهروندان خواهد شد .پژوهشي حاضر با نگاهي متفاوت به ارزيابي عوامل مؤثر بر تحقق
پذيری برنامهريزی شهری راهبردی در ايران پرداخته و مهمترين موانع پيشروى برنامهريزی شهری راهبردی را رتبهبندى کرده
است .به همين دليل هدف اصلي اين پژوهش عبارتست از :تبيين تحققپذيری برنامهريزی شهری راهبردی شهری در شهرسازی
ايران.
پوراحمد و حاتمي نژاد( ،)1397در پژوهشي تحت عنوان «آسيبشناسي طرحهاى توسعه شهرى در کشور» به اين نتيجه رسيدند،
که با وجود چهار دهه از تهيه و اجراى اين طرحها در عمل موفقيت چنداني حاصل نشده است .بر اين اساس آسيبشناسي طرح
هاى توسعه شهرى در جهت شناخت نارساييها و اصالح آنها از ضروريات ميداند.
بنابراين بايد با رويکردى سيستمي به شهر ،آسيبشناسي طرحهاى توسعه شهرى به عنوان تنها مرجع هدايت برنامهريزىها مورد
بررسي قرارگيرد و طرحهاى شهرى هم از نقطه نظر فرا سيستمي و ديدن شهر به عنوان جزئي از سيستم برنامهريزى کشور و هم از
نقطه نظر زير سيستمي و توجه به طرح هاى توسعه با عنوان جزئي از سيستم شهر و ساير متغيرهاى دخيل در توسعه شهرها مورد
بازبيني قرار گيرد و در نهايت روندهاى ناصحيح اصالح گردد.
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رضايي و همکاران( )1397در پژوهشي با عنوان« تبيين نقش عوامل مؤثر بر تحقق پذيری طرحهای توسعه شهری» به اين نتيجه
رسيدند که که معيار بسترهای قانوني مناسب ،بيشترين تأثير را در تحقق پذيری طرحهای توسعه شهری داراست و معيارهای نوع
مالکيت زمين ،مشارکت ذی نفعان و ذی نفوذان ،امکانات مالي و اجرايي شهرداریها ،تعيين مشاور مجرب ،نقش مديريت
شهری در تأمين زمين و سرمايه گذاری بخش خصوصي ،کمترين تأثير را در تحقق پذيری طرحها داراست.

جاللوندی و جودکي ( )1395در پژوهشي با عنوان «ارزيابي ميزان تحقق پذيری طرحهای شهری در ايران (نمونه موردی طرح
های جامع و تفصيلي اراک)» به اين نتيجه رسيدند که مهمترين عامل موثر در تحقق پذيری طرحهای شهری با استفاده از نتايج
پرسش نامه از طريق فراواني و براساس ميزان ضرورت و اهميت عوامل باز ميگردد .اين تحقيق براساس هدف ،يک تحقيق
کاربردی است که با استفاده از روش توصيفي  -تحليلي انجام گرديده است .اطالعات مورد نياز در اين تحقيق از طريق مطالعات
کتابخانهای و با استفاده از کتابها ،پايان نامهها ،آمارنامهها ،نقشهها ،جداول ،مقاالت ،نشريهها و  ...استفاده شده است.
دادش پور و حاجي وندی( )1397در پژوهشي با عنوان« ارزيابي ميزان تحققپذيری طرحهای توسعه و عمران ناحيهای در ايران
(مورد مطالعاتي :طرح توسعه و عمران ناحيهای ساوه) به اين نتيجه رسيدند که در بين مؤلفههای ذکر شده به ترتيب حوزه
کالبدی-فضايي ،اقتصادی و اجتماعي-جمعيتي تأثير بيشتری در محقق شدن پيشنهادهای طرح ناحيهای ساوه داشتهاند؛ در رابطه با
مؤلفههای اجتماعي-جمعيتي بر اساس پيشنهادات طرح ناحيهای ساوه وضعيت شاخص "جمعيت شهری" ،در رابطه با شاخصهای
اقتصادی" ،ميزان شاغلين بخش خدمات" و در رابطه با شاخصهای کالبدی-فضايي ،شاخصهايي چون" مراکز شهری"،
"مراکز روستايي"" ،راههای چهارخطه"" ،آموزش عالي""،خانه بهداشت"" ،بيمارستان"" ،پهنه کشاورزی" و" پهنه صنعتي"
بهترين وضعيت تحقق را داشتهاند .در مجموع ميتوان گفت با وجود آنکه هنوز چند سال از افق طرح ناحيهای ساوه باقي مانده
پيشنهادهای طرح تا حد مطلوبي محقق شده است.
اسکلينکا 1و همکاران ( )2017در پژوهشي با عنوان «موفقيت در حفظ مناظر تاريخي روستايي تحت برنامههای مختلف سياست:
مشوقها ،محدوديتها يا برنامهريزیها؟» به اين نتيجه رسيدند که در تحقق پذيری طرحها اولين عامل زمين و به خصوص زمين
های چمن زار مي باشد .،دومين عامل قدرتمند امنيت مالکيت زمين بود .در حالي که مناطقي از سازههای تاريخي که عمدتا
توسط متصديان مالک اداره مي شدند قادر به رشد در طول دوره مطالعه ما بودند ،اما مناطقي که توسط اپراتورهای مستاجر اداره
ميشدند از نظر اندازه کاهش يافتند.
اواک 2و همکاران ( )2020در پژوهشي با عنوان «تشخيص موفقيت در برنامه ريزی پايدار در شهرهای جديد کره» به اين نتيجه
رسيدند که توسعه پايدار در شهرهای جديد تا حدی به موفقيت رسيده است
»برنامهريزى استراتژيک« يا »برنامهريزى راهبردى« به عنوان يک نوآورى مديريتﻰ موفق ،از مناسبترين ابزارها و تکنيکهاى
مديريتﻰ و برنامهريزى ،محسوب مﻰگردد که به دليل توانمندىها و ويژگﻰهاى منحصر بـه فـرد آن در ايجاد يک فرآيند ساده و
مدون برنامهريزى ،براى استفاده نهادها و سازمانهاى درگير بـا ساماندهﻰ و کنترل کالنشهرها ،به عنوان ابزار مناسبﻰ ارزيابﻰ
مﻰشود .برنامهريزى راهبردى با استفاده از جديدترين تحقيقات ،تجربيات و تجزيه و تحليلهـاى موردى و محيطﻰ توانسته است
زمينه را براى تقويت بينش ،دانش و مهارتهاى مناسب براى رويارويﻰ با دنياى امروز کالنشهرها که با شتابﻰ متفاوت از گذشته
در حال تغيير است ،فراهم آورد .از آنجا که هر سازمانﻰ نمﻰتواند منابع نامحدودى داشته باشد ،مديران ارشد بايد در اين مورد
که کدام يک از راهبردهاى مختلف مﻰتوانـد بيشـترين منفعـت را بـه سـازمان برساند ،تصميمگيرى نمايند.
1. Sklenicka et al
2. Awak et al
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با توجه به اينکه ماهيت راهبردها تشخيص فرصتهاى اصلﻰ براى پيشرفت سـازمان و تمرکز منابع موجود در سازمان در جهت
تحقق منافع نهفته در فرصتهـا است ،اهميت برنامـهريزى راهبردى مشخص مﻰشود .برنامهريزى راهبردى(استراتژيک) در واقع
فرايندى است که مديران به وسيلهى آن ،وظيفه يا ماموريت اصلﻰ سازمان را ترسيم مﻰکنند و ابزارهاى ضرورى والزم براى
رسيدن به اين ماموريت را فراهم مﻰسازند(.مرادى مسيحﻰ )10 :1384،برنامهريزى راهبردى دربرگيرنده تصميمگيرىهايﻰ است
که راجع به اهداف راهبردى بلند مدت سازمان مﻰباشند .در اين نوع از برنامهريزى مقاصد(مأموريت ها) و اهداف سازمان
مشخص بوده و اين اهداف بلند مدت به هدفهاى کمﻰ و کوتاه که آن را هدفگذارى مﻰنامند ،تجزيه مﻰگردد .همچنين
سياستهاى کلﻰ (تدوين و تنظيم خط مشﻰ) و برنامههاى عملياتﻰ طرحريزى مﻰگردد( .توسلﻰ" .)12 :1380،
برنامهريزی استراتژيک به تصميمگيرندگان کمک ميکند تا اهداف مناسبي را که به سوی آن چشمانداز جمعي برای آينده
هدايت ميشوند  ،انتخاب کنند و از طريق مشارکت و مشارکت با شهروندان و سهامداران ايجاد شود .برنامهريزی استراتژيک با
برنامهريزی شهری متفاوت است و اين مکمل ساير ابزارهای برنامهريزی است و معموالً منجر به يک محصول برنامهريزی مانند
استراتژی توسعه شهر ميشود" ،استراتژیها ابزار انعطافپذير برای جهتگيری طوالني مدت هستند و امکان تجديد نظر و
سازگاری با شرايط متغير را فراهم ميکنند" "،استراتژيک برنامهريزی ابعاد بيشتری به برنامهريزی فني ميبخشد و به اولويتبندی
برای تخصيص کارآمد منابع کمک ميکند" "،استراتژیهای توسعه شهر مبتني بر درک و توسعه همه جنبههای شهر  ،ادغام
منافع فني ،زيست محيطي ،سياسي ،اجتماعي و اقتصادی در همان سرزمين است "
تحققپذيری فرايندی است که راهبردها و برنامهها را به منظور تحقق اهداف و اهداف استراتژيک به اقدامات تبديل ميکند.
اجرای برنامه استراتژيک شما به اندازه استراتژی مهم يا حتي مهمتر از آن نيز ميباشد .تحققپذيری اقدامات حياتي ،يک برنامه
استراتژيک را از سندی که در قفسه قرار دارد به سمت اقدامات رشد اقتصادی سوق ميدهد .متأسفانه اکثر شهرهايي که برنامه
های استراتژيک دارند در اجرای آنها کوتاهي ميکنند .طبق تحقيق هاريس( ،)2014از هر ده برنامهريزی راهبردی شهری9 ،
برنامه به داليل زيادی موفق به اجرای برنامه استراتژيک خود نميشوند:
 ٪60 مديران شهری استراتژی را با بودجه بندی پيوند نميدهند
 ٪75 مديران شهری انگيزههای شهروندان را به استراتژی مرتبط نميکنند
 ٪86 مديران شهری کمتر از يک ساعت در ماه صرف بحث در مورد استراتژی ميکنند
 ٪95 شهروندان معموال استراتژی شهر خود را درک نميکنند.
يک برنامه موفق استراتژيک شهری برای دستيابي به يک مسير راهبردی خاص و مجموعهای از اهداف عملکرد  ،يک نقشه راه
را برای تحققپذيری فراهم ميکند.
يان و چان ( )2008يک چارچوب تصميمگيری چند معياره برای ارزيابي امکان تحقق طرحهای متمايز پروژههای بازآفريني
شهری ايجاد کردند .اين چارچوب شامل عواملي است که در هنگام برنامهريزی برای يک پروژه نوسازی شهری بايد به آنها
اضافه شود .آنها همچنين  16معيار را تحت چهار دسته "اقتصادی"" ،زيست محيطي"" ،فيزيکي" و "اجتماعي" برای دستيابي به
اهداف تعيين شده معرفي کردند .با اين حال ،چارچوب آنها با جنبههايي مانند تجزيه و تحليل بازار و تجزيه و تحليل فني و چشم
انداز تقاضای بالقوه ،يارانههای دولت ،رضايت سهامداران و اقدامات تخفيف در برابر باليا وجود ندارد (خانا .)2014، 1چهار
معيار اصلي برای ارزيابي تحققپذيری را شناسايي کرده است ،يعني :تجزيه و تحليل بازار ،تجزيه و تحليل فني ،تجزيه و تحليل
مالي و تحليل محيط.
1. Khanna
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شن و همکاران ( )2017نشان ميدهد که ارتقا تعادل حفاظت از محيط زيست ،توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعي برای توسعه
مهم است .عالوه بر اين ،وی تأکيد کرد که روش موجود در انجام مطالعات تحققپذيری برنامهريزی راهبردی تا حد زيادی در
انواع مختلف شهرها متفاوت است .اين تفاوت را ميتوان با بررسي عوامل يا ويژگيهايي که در روند مطالعه تحققپذيری مورد
بررسي قرار ميگيرند ،يافت .اين صفات به طور کلي به سه رکن اصلي تقسيم شده بود .يعني عملکرد اقتصادی ،عملکرد
اجتماعي و عملکرد محيطي.
بيشتر برنامهريزیهای شهری راهبردی برای ارائه خدمات به عموم مردم در آن منطقه طراحي شدهاند .با اين حال ،قبل از پيشنهاد
برنامه ،در نظر گرفتن تقاضای بالقوه برنامهها ضروری است .به گفته خانا( ،)2014وضعيت بازار به سطح درآمد ،سطح
تحصيالت ،سطح سن ،اندازه خانواده  ،تقسيم جغرافيايي و صنعت يا ترکيبي از برخي يا همه اين عوامل بستگي دارد(.خانا)2014،
و شن و همکاران ( )2017تقاضای بالقوه ،قيمت و ارتقا را به عنوان شاخصهای مهم برای ارزيابي تحققپذيری و عملکرد پروژه
معرفي کرد ،مزيت مکان يکي ديگر از جنبههای بسيار مهم برای تحققپذيری برنامهريزی راهبردی است .از اين رو ديدگاه
تحليل بازار شامل چهار شاخص است .يعني تقاضای بالقوه ،ارزش ،مزايای مکان و ارتقا آن .به گفته خانا( ،)2011امکان فني
يکي ديگر از جنبههای مهم در تجزيه و تحليل تحققپذيری برنامهريزی راهبردی است .چندين محقق مکان(خانا ،)2014 ،در
دسترس بودن فناوری(شن و همکاران ،)2017 ،مهارتهای فني (لي و چان  2012 ،و  )2015و استانداردهای فني(ارکيپ،1
 )2019را به عنوان شاخصهای مهم برای تجزيه و تحليل فني شناسايي کردند .بعالوه ،يان و چان( ،)2008شن و همکاران()2017
و خانا( )2014هزينه پروژه ،بازده پروژه و کمکهای دولت را از عوامل مهمي دانستند که تحت تحققپذيری اقتصادی در نظر
گرفته ميشوند .برنامهريزی راهبردی برای ارائه خدمات به مردم اجرا ميشوندو بنابراين ،پذيرش اجتماعي برای برنامهريزی
شهری ضروری است .امکانات رفاهي و اجتماعي(يان و چان ،)2012 ،آشفتگيهای اجتماعي(يان و چان ،)2012 ،رفتار اجتماعي
(هارا ،)2017 ،در دسترس بودن زيرساختهای عمومي(نوژون ،)2016 ،ترکيب فرهنگي اجتماعي ،ميراث فرهنگي (ها؛)2017و
سطح رضايت شن و همکاران( )2017به عنوان شاخصهای مهم در ديدگاه تحليل اجتماعي .تجزيه و تحليل کالبدی و سازگاری
مکاني پروژه را در نظر ميگيرد و از اين منظر ،در نظر گرفتن ساختار فضايي موجود ،مالکيت زمين و کاربری زمين موجود
(نوجون 2)2018،و تحوالت جديد (کور )2011، 3ضروری است .از مرحله پيشنهادی تا مرحله اجرای پروژه ،مراحل قانوني و
اجباری وجود دارد که بايد دنبال شوند .به ويژه در مناطق شهری ،قوانين و مقررات خاصي برای پيگيری وجود دارد(نوجون،
 ،2018هارا 2017،و کور.)2011 ،
سپس چشماندازها و شاخصهای ارزيابي تحققپذيری برنامهريزی راهبردی مشخص شده از مرور ادبيات با استفاده از يک
بررسي اوليه تجديد نظر شد .يک بررسي اوليه در بين پانزده متخصص در پروژههای توسعه شهری انجام شده است .بر اساس
بررسي جامع ادبيات فوق و بررسي اوليه ،هفت ديدگاه ارزيابي امکان سنجي و  36شاخص شناسايي شد و سلسله مراتب ارزيابي
تحققپذيری برنامهريزی راهبردی نشان داده شده است.

روش تحقيق:
روش بررسي در تحقيق حاضر توصيفي_ تحليلي و پيمايشي است .مباني نظری تحقيق با استفاده از مطالعات اسنادی و کتابخانهای
جمعآوری شده است .ابزار اصلي اين پژوهش ،پرسشنامهای با  35گويه است که روايي محتوايي آن با نظر متخصصان و پايايي
آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ميزان  0/922به تأييد رسيده است.
1. Erkip
2. Nojon
3. Corre
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نتايج آزمون مذکور به تفکيک هر کدام از عوامل در جدول شماره ( )2ارائه شده است .جهت تحليل دادهها نرمافزارهای SPSS

و  Amosمورد استفاده قرار گرفتهاند .حجم نمونه به تعداد  63نفر محاسبه شد که پرسشنامهها به صورت تصادفي در بين
متخصصين توزيع گرديد ..به منظور مدليابي شاخصهای گردشگری خالق ،از مدل عاملي مرتبه دوم که خود نوعي از مدلهای
معادالت ساختاری هستند ،استفاده گرديده است.
جدول ( :)1ترکيب شغلي پاسخ دهندگان

تخصص

تعداد

مهندسين عمران

10

مديران پروژه

10

معماران

12

برنامهريزان شهری

15

کنترل پروژه

8

متخصصان محيط زيست

4

جامعهشناسان

4

جمع

63

تصوير ( :)1سلسله مراتب ارزيابي تحققپذيری برنامهريزی شهری راهبردی

شاخصهای مورد بررسي شامل  7شاخص به صورت ذيل ميباشد ،شاخص اقتصادی با  4گويه ،شاخص تکنيکي با  5گويه،
شاخص بودجه بندی با  5گويه ،شاخص کالبدی با  6گويه شاخص اجتماعي با  6گويه ،شاخص محيطي با  5گويه و شاخص
سياسي با  4گويه ميباشند.
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ارزیابي تأثير شاخصهای مورد بررسي در تحقق پذیری برنامههای راهبردی
در ادامه فرايند تحقيق جهت ارزيابي شاخصهای تحقق پذيری طرحهای راهبردی از مدل سازی معادالت ساختاری استفاده
گرديد .هدف از انجام اين کار شناسايي مهمترين و اثرگذارترين تحقق پذيری طرحهای راهبردی در شهرکرد است .بنابراين با
توجه به مباني تئوريکي تحقيق مدل عاملي مرتبه دوم بر مبنای هفت عامل پنهان اقتصادی ،تکنيکي ،بودجهبندی ،کالبدی،
اجتماعي ،محيطي و عامل سياسي.تنظيم گرديد .مدلهای عاملي مرتبه دوم به مدلهايي اطالق ميشود که در آن تعدادی از
متغيرهای پنهان ،متغيرهای پنهان ديگری را اندازه گيری ميکند .اگرچه مدلسازی اساساً کاری اکتشافي نيست و بر مبنای
شناسايي و کشف صورت نمي گيرد ،با اين حال در اين تحقيق تک تک متغيرهايي که قابليت شناسايي هر کدام از عوامل پنهان
نه گانه را داشته اند به صورت مجزا وارد فرايند مدل گرديدهاند و بر مبنای شاخصهای برازش و سطح معني داری در مدل باقي
مانده يا حذف گرديدهاند .اين روش منطق محکمي دارد و در مواقعي که محقق با تعداد زيادی متغير مواجه است و مي خواهد
نهايتاً به کشف يک مدل نهايي بر مبنای مدل نظری برسد کاربرد فراواني دارد .به عبارت ديگر اين روش را ميتوان تأييدی -
اکتشافي ناميد .بدين ترتيب کليه متغيرهای پنهان در مدل بر مبنايي تأييدی در مدل حاضر ميشوند و متغيرهای مشاهده شده بر
مبنای اکتشاف تبيين کننده متغيرهای پنهان ميگردند (کياني سلمي .)1395 ،در شکل شماره ( )1مدل نهايي شاخصهای تحقق
پذيری طرحهای راهبردی نشان داده شده است.

شکل ( :)1مدل نهايي تحقق پذيری طرحهای راهبردی شهر شهرهای ايران

يافتههای مدل عاملي مرتبه دوم نشان ميدهد که نهايتاً کدام متغيرها دارای اهميت بيشتری بوده و اثرات بارزتری در گردشگری
خالق در شهرستان کاشان داشتهاند .يافتههای به دست آمده نشان ميدهد که عامل کالبدی بيشترين بار عاملي را با  0/98به خود
اختصاص داده است و بيشتر از ساير عوامل بر تحقق پذيری طرح راهبردی موثر بوده است .بعد از عامل بودجه بندی قرار دارد
که با بار عاملي  0/94در رتبه دوم قرار گرفته است .عاملهای سياسي و محيطي نيز با بارهای عاملي  0/93و  0/88در رتبههای
بعدی قرار گرفتهاند .بنابراين ميتوان گفت عامل کالبدی بيشترين تأثير را در تحققپذيری طرحهای راهبردی داشته است .همچنين
عامل اقتصادی با بار عاملي  0/34کمترين اثرگذاری را داشته است .در جدول ( )12مقادير غيراستاندارد ،خطای معيار ،نسبت
بحراني و سطح تحت پوشش (مقدار  )pنشان داده شده است .نتايج جدول حاکي از آن است که کليه پارامترهای المدا دارای
تفاوت معنيداری با مقدار صفر ميباشند .مقدار  Pدر کليه روابط کمتر از  0.50است که نشان ميدهد کليه روابط موجود در
مدل مورد حمايت دادههای تجربي قرار گرفتهاند.
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جدول ( :)2رابطه متغيرها و شاخصهای تحققپذيری طرحهای راهبردی

متغير

S.E.

P C.R.

Label

گويه
 <--- F2تحقق پذيری *** 3/453 /157 /541
 <--- F3تحقق پذيری *** 6/985 /207 1/446
 <--- F4تحقق پذيری *** 7/590 /199 1/508
 <--- F6تحقق پذيری *** 6/247 /179 1/119
 <--- F8تحقق پذيری /927
 <--- F9تحقق پذيری 1/000

*** 5/611 /165

<--- a4

اقتصادی

1/000

<--- a3a

اقتصادی

/900

*** 4/364 /206

<--- a2

اقتصادی

/534

*** 3/446 /155

<--- a1

اقتصادی

/486

/002 3/107 /156

<--- a13

بودجه بندی

1/000

<--- a12

بودجه بندی

/794

*** 7/239 /110

<--- a11

بودجه بندی

/554

*** 6/279 /088

<--- a10

بودجه بندی

/699

*** 6/671 /105

<--- a9

بودجه بندی

/393

*** 4/487 /087

<--- a17

کالبدی

/746

*** 7/607 /098

<--- a16

کالبدی

/621

*** 7/070 /088

<--- a15

کالبدی

/869

*** 8/538 /102

<--- a14

کالبدی

/897

*** 9/457 /095

<--- a26

سياسي

1/000

<--- a27

سياسي

*** 7/154 /162 1/161

<--- a28

سياسي

/450

/002 3/066 /147

<--- a29

سياسي

*** 6/482 /157 1/019

<--- a19

سياسي

/756

*** 8/113 /093

<--- a25

اجتماعي

1/000

<--- a24

اجتماعي

*** 6/285 /275 1/728

<--- a23

اجتماعي

*** 5/931 /230 1/365

<--- a22

اجتماعي

*** 5/972 /240 1/431

<--- a21

اجتماعي

*** 5/485 /194 1/062

<--- a18

اجتماعي

1/000

<--- a33

محيطي

1/000

<--- a32

محيطي

*** 7/719 /165 1/276

<--- a31

محيطي

/713

*** 4/550 /157

<--- a30

محيطي

/491

*** 3/523 /139

<--- a34

محيطي

1/000
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پس از بررسي معنيداری پارامترها با مقدار صفر به ارزيابي مدل نهايي پژوهش توسط شاخصهای برازش پرداخته ميشود .در
جدول شماره ( )3شاخصهای اصلي برازش مدل نشان ميدهد که دادههای پژوهش بهخوبي توانستهاند مدل مفهومي پژوهش را
نمايندگي کنند.
جدول ( :)3شاخصهای اصلي برازش مدل مرتبه دوم

شاخص

نمرات

chi_square

302/1605

Probability level

0/000

DF

851

CMIN/DF

1/886

GFI

0/948

AGFI

0/997

PGFI

0/893

IFI

0/883

TLI

0/944

CFI

0/971

PRATIO

0/942

PNFI

0/874

PCFI

0/938

RMSEA

0/077

پس از بررسي معنيداری پارامترها با مقدار صفر به ارزيابي مدل نهايي پژوهش با توجه به شاخصهای برازش مورد برسي
قرارگرفته در جدول شماره ( )3سنجش داده ها نمايانگر اين مطلب است که مدل موردنظر از برازش قابل قبولي برخوردار
ميباشد و مدل ارائهشده تحت حمايتهای دادههای پژوهش قرارگرفته است.

نتيجه گيری
نظام برنامهريزی شهری در کشور ما طي دهه گذشته عمدتاً به سمت استفاده از شيوه برنامهريزی راهبردی و انجام طرحهای
توسعه شهری در قالب طرحهای راهبردی-ساختاری گام برداشته است .پس از تهيه چند طرح ساختاری جايگزين طرحهای
جامع در چند شهر کشور در سالهای اخير و طرحهايي از قبيل طرح توسعه گردشگری ،شايد بتوان از ميان مهمترين و جديدترين
طرحهايي که به اين شيوه تهيه شدهاند ،اين طرحها پس از فراز و نشيبهايي که در مسير تهيه و تصويب طي نموده و با وجود
نقدهای گوناگوني که تاکنون بر آن صورت گرفته است ،در حال حاضر در مرحلهی پيادهسازی و اجرايي شدن تدريجي مي
باشد ،با توجه به پيشينه تحقيق برای تحقق پذيری طرحهای راهبردی شهری  7شاخص با توجه به نظر کارشناسان مورد ارزيابي و
تحليل قرار گرفتند ،ارزيابي اين شاخصها با مدلسازی ساختاری انجام شده است تا عالوه بر عوامل آشکار ،عاملهای پنهان نيز
مورد بررسي قرار گيرد ،مدل مورد بررسي تحليل عاملي مرتبه دوم ميباشد که يک شاخص مورد بررسي در تحليل عاملي
نتوانست برازش ممکن را در بر بگيرد و از مدلسازی حذف گرديد ،اين عامل که حذف گرديد عامل تکنيکي ميباشد در بين
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شاخصهای مورد بررسي و ارزيابي عامل کالبدی بيشترين بار عاملي را با  0/98به خود اختصاص داده است و بيشتر از ساير
عوامل بر تحقق پذيری طرح راهبردی موثر بوده است .که شامل گويههای ساختار کالبدی موجود ،مالکيت زمين ،کاربریهای
موجود در منطقه ،عملکرد و اندازه محدوده ،تحوالت جديد در محدوده ،در دسترس بودن زير ساختهای کالبدی ميباشد ،اين
عامل با توجه به اهميت در طرحهای جامع ميتواند اهميت پيدا کرده باشد ،بعد از عامل بودجهبندی قرار دارد که با بار عاملي
 0/94در رتبه دوم قرار گرفته است .اين عامل شامل :هزينه اجرای برنامهريزی ،بازگشت هزينه انجام برنامه ،هزينه برنامهريزی
مجدد ،عملکرد پروژه و حفظ هزينه ،کمکهای مالي و دولتي را در بر ميگيرد ،دومين عامل در تحققپذيری طرحهای راهبردی
ميباشد ،عامل بعدی شاخص سياسيي با  0/93برازش ميباشد ،اين عامل  4متغير :قوانين و مقررات دولتي ،سياستها و استراتژی
های دولت ،وضع سياسي موجود و وضع سازماني موجود را در بر ميگيرد بنابراين اهميت زيادی در تحقق پذيری طرحهای
راهبردی شهری دارد عامل محيطي نيز با بار عاملي  0/88در رتبه بعدی قرار گرفته است ،که شامل  5متغير در زير مجموعه خود
ميشود :سطح تاثيرات محيطي
زيبايي های ديدني منطقه ،تاثير اکولوژی شهری بر محيط ،اقدامات مقابله در برابر باليا و طراحي دوستانه محيط زيست .اين
شاخص در بحث تحقق پذيری نيز دارای اهميت ميباشد ،آخرين عامل مورد بررسي و با برازش کمتر نسبت به ديگر عاملها ،عامل
اقتصادی با بار عاملي  0/34کمترين اثرگذاری را داشته است ،اين عامل جنبه باقوه در تحقق پذيری طرحهای راهبردی شهری را
که شامل چهار متغير :تقاضای بالقوه ،ارزش افزوده ،مزايای موقعيت مکاني ،توسعه مي شود .از اين رو ،متخصصان برنامهريزی
راهبردی ،صاحبان صنعت و سرمايهگذاران ميتوانند معيارها و شاخصهای تحققپذيری بسيار تأثيرگذار را در ارزيابي تحقق
پذيری برنامهريزی راهبردی شهری شناسايي کنند .مجريان آنها ميتوانند بيشتر در معيارهای مهم در تهيه پروپوزالهای برنامه
ريزی جديد تمرکز کنند و همچنين از مدل برای انتخاب بهترين پيشنهاد از گزينههای ديگر استفاده کنند .بعالوه  ،موسسات و
سازمانهای مربوطه (خصوصي  /دولتي) ميتوانند از اين مدل به عنوان ابزاری برای انتخاب بيشتر برنامهريزی راهبردی از بين
برنامهريزیهای مشابه استفاده کنند و از اين رو ميتواند انگيزهای برای سازمانها و نهادهای محلي باشد که ابعاد مختلف تحقق
پذيری برنامه ريزی را قبل از اجرای برنامه در نظر بگيرند.
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